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INTRODUÇÃO 

 

      “Papo Sério” é um projeto de Extensão 

desenvolvido pelo Núcleo de Identidades de 

Gênero e Subjetividades – NIGS desde o ano 

de 2007. Possui como objetivo problematizar 

as representações de gênero e sexualidades 

com jovens alunas/os das escolas públicas de 

Florianópolis.  

 

 

METODOLOGIA 

 

      As oficinas são realizadas pela equipe de 

pesquisadoras/es de graduação e pós-

graduação que atuam no NIGS no campo dos 

estudos de Gênero e Sexualidades e abordam 

sobre: homossexualidade, homofobia, 

lesbofobia e transfobia, violências de gênero e 

outras formas de violências (como prática de 

bullying), religiosidades, sexo, gênero e 

identidades de gênero, relações 

contemporâneas entre adolescentes (amor, 

namoro e ficar), e também questões de saúde 

e prevenção. Este projeto disponibiliza livros, 

vídeos, reportagens, jogos didáticos, que são 

utilizados nas oficinas com Jovens de Ensino 

Fundamental e Médio propiciando um espaço 

dialógico que permite a todos/as os/as 

envolvidos/as (estudantes, educadores/as e as 

próprias equipes do Projeto Papo Sério) 

colaborar na desconstrução de estereótipos e 

valores sociais que justificam e mantêm 

preconceitos e atitudes discriminatórias no 
contexto escolar 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES  

  
      A realização deste Projeto demonstra a 

importância do papel social das universidades 

públicas na sociedade e nas escolas, sendo 

que estas são o palco cada vez mais comum 

em que estão presentes cenas de 

discriminação, preconceitos e violências. 

Apesar de as escolas ainda serem um local de 

pouca discussão, quando se descortina a 

possibilidade de diálogo sobre essas temáticas 

as inquietações, gradativamente, vão dando 

lugar as novas formas de interação entre as 

diversidades, propiciando um ambiente de 

mais igualdade de direitos e de aprendizado 

para todos/as.  
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